
ภาคผนวก 2 

หลักเกณฑเพิ่มเติมในการอนุญาต และเงื่อนไขเพิ่มเติมภายหลังการอนุญาต  

สำหรับการอนุญาตใหเสนอขายตราสารหนี้ท่ีออกใหมตอประชาชนเปนการทั่วไป 

_______________________ 

  การอนุญาตใหเสนอขายตราสารหนี้ท่ีออกใหมตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนวาดวย

การขออนุญาตและการอนุญาตใหเสนอขายตราสารหนีท้ี่ออกใหมตอประชาชนเปนการทั่วไป นอกจากหลักเกณฑทั่วไป

ที่กำหนดตามประกาศแลว ผูขออนุญาตจะไดรับอนุญาตตอเม่ือเปนไปตามหลักเกณฑเพิ่มเติมที่กำหนดแยกตาม

ลักษณะของตราสารหนี ้หรือลักษณะของการเสนอขาย ในสวนตาง ๆ ของภาคผนวกนี้  เวนแตจะกำหนดไว 

เปนอยางอ่ืน ในกรณีท่ีตราสารหนี้เขาลักษณะตามสวนตาง ๆ ในภาคผนวกนี้มากกวา 1 สวน ผูขออนุญาตจะได 

รับอนุญาตตอเม่ือแสดงไดวาเปนไปตามหลักเกณฑที่กำหนดไวในสวนที่เก่ียวของทุกสวนแลว 

  ในกรณีท่ีหลักเกณฑเพ่ิมเติมตามภาคผนวกนี้ ขัดหรือแยงกับหลักเกณฑทั่วไปตามประกาศ

คณะกรรมการกำกับตลาดทุนวาดวยการขออนุญาตและการอนุญาตใหเสนอขายตราสารหนี้ที่ออกใหม 

ตอประชาชนเปนการทั่วไป ใหนำหลักเกณฑตามภาคผนวกนี้มาใชบังคับเปนหลัก   

  ในการใชภาคผนวกนี้ นอกจากนิยามที่กำหนดไวในขอ 2 แหงประกาศคณะกรรมการกำกับ 

ตลาดทุนวาดวยการขออนุญาตและการอนุญาตใหเสนอขายตราสารหนีท่ี้ออกใหมตอประชาชนเปนการท่ัวไป  

ใหใชคำอธิบายศัพทดังตอไปนี้ เพื่อประกอบการพิจารณาหลักเกณฑตามภาคผนวกนี้ดวย 

คำศัพท คำอธิบายศัพท 

“ประกาศหุน PO”                                     ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนวาดวยการ 

ขออนุญาตและการอนุญาตใหเสนอขายหุนที่ออกใหม 

“ประกาศตราสารหนี้ PO” ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนวาดวยการ 

 ขออนุญาตและการอนุญาตใหเสนอขายตราสารหนี้ 

 ที่ออกใหมตอประชาชนเปนการทั่วไป 

“perpetual bond” หุนกูท่ีครบกำหนดไถถอนเมื่อเลิกบริษัท 

“issue rating”                                         อันดบัความนาเชื่อถือของตราสาร  

“issuer rating” อันดับความนาเชื่อถือของผูออกตราสาร 

“guarantor rating” อันดับความนาเชื่อถือของผูค้ำประกัน ซึ่งเปน 

 การค้ำประกันเต็มจำนวนท่ีมีผลบังคบัใหผูค้ำประกัน 

 ตองรับผิดรวมกันกับลูกหนี้โดยไมสามารถเพิกถอนได

 กอนครบกำหนดอายุของหุนกู 
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“การปรับสิทธิ” เงื่อนไขการเปลี่ยนแปลงการใชสิทธิแปลงสภาพ  รวมทั้ง 

 วิธีการคำนวณการเปลี่ยนแปลงดังกลาว ซึ่งกำหนดไว 

 ในขอกำหนดสิทธิ เพ่ือมิใหผลประโยชนตอบแทนใด ๆ  

 ที่ผูถือหุนกูแปลงสภาพจะไดรับเมื่อมีการใชสิทธิ 

 แปลงสภาพดอยไปกวาเดิม 

“การเสนอขายหุนกูแปลงสภาพในราคาต่ำ”      การเสนอขายหุนกูแปลงสภาพที่กำหนดราคาการใชสิทธิ

แปลงสภาพในลกัษณะเขาขายเปนการเสนอขายหุน 

ท่ีออกใหมในราคาต่ำ 

“การเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิในราคาต่ำ”    การเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนที่กำหนด

ราคาเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนเมื่อรวมกับ

ราคาใชสิทธิท่ีจะซื้อหุนมีลักษณะเขาขายเปนการ 

เสนอขายหุนที่ออกใหมในราคาต่ำ 

“การเสนอขายหุนที่ออกใหมในราคาตำ่”          การเสนอขายหุนท่ีออกใหม โดยกำหนดราคาเสนอขาย

ไวต่ำกวารอยละ 90 ของราคาตลาด โดยมีราคาตลาด

และราคาเสนอขายเปนไปตามประกาศสำนักงาน

คณะกรรมการกำกับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 

ที่เกี่ยวกับการคำนวณราคาเสนอขายหลักทรัพยและ 

การกำหนดราคาตลาดเพ่ือการพิจารณาการเสนอขายหุน 

ท่ีออกใหมในราคาต่ำ 

“ตราสารหนี้สงเสริมความยั่งยืน” Sustainability-linked Bond อันไดแก หุนกูหรือ

 พันธบัตรท่ีมีขอตกลงหรือเงื่อนไขในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง 

 หรือหลายเรื่องดังตอไปนี้ โดยอางอิงกับผลความสำเร็จ

 หรือผลการดำเนินการตามตัวชี้วัดและเปาหมาย 

 ดานความยั่งยืนของผูออกตราสารหรือบริษัทในเครือ  

  (1)  การปรับอัตราดอกเบี้ย 

  (2)  ภาระผูกพันในการดำเนินการใด ๆ ของ 

   ผูออกตราสาร ซึ่งสอดรับกับเปาหมายหรือกลยุทธ

   ดานความยั่งยนืของผูออกตราสาร หรือ 

   บริษัทในเครือ 
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“ตัวชี้วัดและเปาหมายดานความยั่งยืน”   ปจจัยที่วัดผลความสำเร็จหรอืผลการดำเนินการของ 

 ผูออกตราสารหรือบริษัทในเครือ ในการจัดการ 

 ดานความยั่งยืนในประเด็นดานสิ่งแวดลอมหรือสังคม

 ซึ่งสอดคลองกับธุรกิจของผูออกตราสารหรือ 

 บริษัทในเครือ และสามารถวัดผลในเชิงปริมาณได 

“บริษัทในเครือ”   บริษัทใหญ บรษิัทยอย บริษัทยอยในลำดับเดียวกัน 

 หรือบริษัทรวม ของผูออกตราสาร 

“ตราสารหนี้กลุมความยั่งยืน” ตราสารหนี้เพ่ืออนุรักษสิ่งแวดลอม (green bond)  

 ตราสารหน้ีเพ่ือพัฒนาสังคม (social bond) หรือ 

 ตราสารหน้ีเพ่ือความยั่งยืน (sustainability bond) 

“SPV” นิติบุคคลเฉพาะกิจที่จัดตั้งขึ้นเพื่อดำเนินการแปลง

 สินทรัพยเปนหลักทรัพย ไมวาจะไดกระทำภายใต 

 พระราชกำหนดนิติบุคคลเฉพาะกิจเพ่ือการแปลง

 สินทรัพยเปนหลักทรัพย พ.ศ. 2540  หรือไมก็ตาม 

“โครงการ Securitization”                            โครงการแปลงสินทรัพยเปนหลักทรัพย 

Originator ผูที่ประสงคใหสินทรัพยของตนเปนสินทรัพยใน 

โครงการแปลงสินทรัพยเปนหลักทรัพย 

Servicer   ผูที่ใหบริการเรียกเก็บและรับชำระหนี้ที่เกิดจาก 

 การรับโอนสินทรัพยท่ีเปนสิทธิเรียกรอง และดำเนินการ

 อ่ืนใดเพื่อประโยชนตามโครงการแปลงสินทรัพยเปน

 หลักทรัพย 

“ตราสารดอยสิทธิเพ่ือนับเปนเงนิกองทุน” หุนกูที่ออกใหมประเภทไมมีประกันท่ีมีการกำหนดให

 สิทธิในการรับชำระหนี้ของผูถือหุนกูดอยกวาสิทธิของ

 เจาหนี้สามัญและมีลกัษณะเปนไปตามหลักเกณฑใน 

  การนับเปนเงินกองทุน โดยเปนหุนกูชนิดใดชนิดหนึ่งดังนี้ 

 (1)  มีการกำหนดเงื่อนไขใหผูถือหุนกูปลดหนี้ 
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 (2)  เปนหุนกูแปลงสภาพชนิดท่ีมีการกำหนดเงื่อนไข 

  บังคับแปลงสภาพเปนหุนที่ออกใหมของผูออก 

  หุนกูแปลงสภาพ 

“เงินกองทุน”         เงินกองทุนสำหรับธนาคารพาณิชยตามประกาศของ 

         ธนาคารแหงประเทศไทยเก่ียวกับองคประกอบของ 

                                                           เงินกองทุนสำหรับธนาคารพาณิชยที่จดทะเบียน 

                                                           ในประเทศซึ่งอางอิงจากหลักเกณฑ BASEL III หรือ 

                                                           เงินกองทุนสำหรับบริษัทประกันภัยตามประกาศ 

         คณะกรรมการกำกับและสงเสริมการประกอบธุรกิจ 

                                                           ประกันภัยเก่ียวกับการกำหนดประเภทและชนิดของ  

                                                           เงินกองทุน  รวมทัง้หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไข 

                                                           ในการคำนวณเงินกองทุนของบริษัทประกันภัย  

                                                           แลวแตกรณ ี

“บริษัทประกันภัย” บริษัทดังตอไปนี้  

 (1)  บริษัทที่ไดรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันชีวติ

  ตามพระราชบัญญัติประกันชีวิต พ.ศ. 2535   

(2)  บริษัทที่ไดรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกัน

 วินาศภัยตามพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย  

 พ.ศ. 2535   
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สวนที่ 1 หุนกูท่ีครบกำหนดไถถอนเมื่อเลิกบริษัท (Perpetual Bond) 

1.1 หลักเกณฑการอนุญาตเพ่ิมเติม 

  ขอ 1   ผูออก perpetual bond ตองไมใชบริษัทที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย ซึ่งมีกองทุนรวม 

หรือกองทรัสตถือหุนในลักษณะที่เปนการลงทุนในทรัพยสินหลักตามประกาศดังน้ี 

  (1)  ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนวาดวยการออกและเสนอขายหนวยทรัสตของทรัสต

เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย  

  (2)  ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนวาดวยการออกและเสนอขายหนวยทรัสตของทรัสต

เพื่อการลงทุนในโครงสรางพ้ืนฐาน 

  (3)  ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนวาดวยหลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการจัดตั้งและ

จัดการกองทุนรวมโครงสรางพ้ืนฐาน  

  (4)  ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนวาดวยหลกัเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการจัดตั้งและ

จัดการกองทุนรวมโครงสรางพ้ืนฐานเพื่ออนาคตประเทศไทย แลวแตกรณี 

  ขอ 2   ผูออก perpetual bond ตองแสดงไดวา perpetual bond ไดรับ issuer rating  

อยูในระดับท่ีลงทุนไดดวย (investment grade) 

1.2 เงื่อนไขเพิ่มเติมภายหลังการอนุญาต 

ขอ 3   Perpetual bond ที่เสนอขายตองมีการระบุสิทธิของผูถือหุนกูดังกลาว 

ในลักษณะใดลักษณะหนึ่งดังตอไปนี ้อยางชัดเจน 

(1)  ผูถือ perpetual bond ไมมีสทิธิไถถอน perpetual bond กอนมีการเลิกบริษัท 

(2)  ผูถือ perpetual bond มีสิทธิไถถอน perpetual bond กอนมีการเลิกบริษัท ตามเงื่อนไข

และระยะเวลาที่กำหนดไว 

______________________ 

  



6 

 

สวนที่ 2 หุนกูแปลงสภาพ 

  หลักเกณฑสวนนีใ้ชกับหุนกูแปลงสภาพที่ไมใชหุนกูที่มีอนุพันธแฝงตามสวนที ่6 ของ 

ภาคผนวกนี้ 

2.1 หลักเกณฑการอนุญาตเพ่ิมเติม 

 ขอ 1   ผูขออนุญาตตองมีลักษณะตามประกาศหุน PO ในสวนที่เก่ียวกับการเสนอขายหุน 

ที่ออกใหมตอประชาชน 

 ขอ 2   มติที่อนุมัติการออกหุนกูแปลงสภาพและหุนรองรับตองไดมาไมเกิน 1 ปจนถึง 

วันยื่นคำขออนุญาต   

 ขอ 3   หนังสือนัดประชุมผูถือหุนเพ่ือขออนุมัติการออกหุนกูแปลงสภาพและหุนรองรับ  

ตองมีขอมูลอยางนอยดังน้ี 

 (1)  ขอมูลเบ้ืองตนเก่ียวกับหุนกูแปลงสภาพ เชน ราคาหรืออัตราที่คาดวาจะเปนราคา 

หรืออัตราการแปลงสภาพ ระยะเวลาการใชสิทธิ วันสิ้นสุดของการใชสิทธิ และเหตุใหตองออกหุนใหม 

เพื่อรองรับการปรับสิทธ ิเปนตน 

 (2)  ผลกระทบตอผูถือหุนของผูขออนุญาต (dilution effect)  หากมีการใชสิทธ ิ

แปลงสภาพครบถวนตามหุนกูแปลงสภาพดังกลาว โดยอยางนอยใหระบุผลกระทบตอราคาตลาดของหุน  

(price dilution) และผลกระทบตอสวนแบงกำไรหรือผลกระทบตอสิทธิออกเสียงของผูถือหุนเดิม  

(control dilution) 

 (3)  วิธีการจัดสรรหุนกูแปลงสภาพ 

 (4)  ขอมูลอ่ืนใดที่สำนักงานประกาศกำหนดโดยคำนึงถึงการคุมครองประโยชนของผูถือหุน 

ของผูขออนุญาต 

 ขอ 4   หุนกูแปลงสภาพตองมีการกำหนดราคาและอัตราแปลงสภาพไวอยางแนนอนและ 

ไมมีการแกไขเปล่ียนแปลง  เวนแตจะเปนการกำหนดเก่ียวกับการปรับสิทธิตามขอ 9  

ขอ 5   จำนวนหุนรองรับหุนกูแปลงสภาพที่จะเสนอขาย ตองเปนไปตามอัตราดังตอไปนี้ ณ วันที่

คณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติการออกหุนกูแปลงสภาพและหุนรองรับดังกลาว  
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*หุนรองรับ หมายถึง จำนวนหุนรองรบัของหุนกูแปลงสภาพที่จะเสนอขายครั้งน้ี รวมกับ 

  จำนวนหุนรองรับของหุนกูแปลงสภาพและใบสำคัญแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุน 

  ครั้งอ่ืน 

** ESOP หมายถึง จำนวนหุนเพ่ือรองรับการเสนอขายตามประกาศเก่ียวกับการเสนอขาย 

  หลักทรัพยที่ออกใหมตอกรรมการหรือพนักงาน 

***หุนท่ีจำหนายไดแลวทั้งหมด ใหนับรวม จำนวนหุนอ่ืน (นอกจากหุนรองรบั) ทีผู่ขออนุญาตจะเสนอขายควบคูไปกับ 

  หุนกูแปลงสภาพครั้งนี ้

 ขอ 6   ในกรณทีี่มีขอกำหนดบังคับแปลงสภาพ หรือขอกำหนดที่ใหสิทธิผูขออนุญาตเรียกให 

ผูถือหุนกูแปลงสภาพใชสิทธิแปลงสภาพกอนกำหนด ขอกำหนดนั้นตอง 

 (1)  ไดรับการรับรองจากผูขออนุญาตวามีความเปนธรรม ชัดเจน และเหตุแหงการเรียกใหใชสิทธิ

กอนกำหนดจะอางอิงเหตุการณหรือการกระทำที่ไมอยูในอำนาจควบคุมของบุคคลใด ๆ 

 (2)  กำหนดใหผูขออนุญาตตองบังคับแปลงสภาพหรือเรียกใหมีการใชสิทธิแปลงสภาพ 

เมื่อมีเหตุการณตามที่กำหนดไว 

 (3)  ไดรับการรับรองจากผูขออนุญาตวามีมาตรการที่เพียงพอซึ่งทำใหผูถือหุนกูแปลงสภาพ 

ในทอดตอ ๆ ไปทราบถึงขอกำหนดดังกลาว 

 (4)  มีระยะเวลาใหแสดงความจำนงในการใชสิทธิแปลงสภาพครั้งสุดทายไมนอยกวา 15 วัน 

กอนวันใชสิทธิ  เวนแตเปนการแปลงสภาพตามขอกำหนดบังคับการแปลงสภาพ 

 ขอ 7   ในกรณีท่ีผูขออนุญาตเปนบริษัทจดทะเบียนที่ประสงคจะเสนอขายใหเฉพาะบุคคลที่กำหนด 

(placement) และเปนการเสนอขายหุนกูแปลงสภาพในราคาต่ำ ตองเปนไปตามหลักเกณฑดังตอไปนี้ดวย 

 (1)  มติที่อนุมัติการออกหุนกูแปลงสภาพและหุนรองรับ ตองไมมีผูถือหุนรวมกันต้ังแต 

รอยละ 10 ของจำนวนเสียงท้ังหมดของผูถือหุนท่ีมาประชุมและออกเสียงคดัคานการเสนอขายหุนกูแปลงสภาพ

หรือหุนรองรับนั้น 

 (2)  หนังสือนัดประชุมผูถือหุนเพ่ือขออนุมัติการออกหุนกูแปลงสภาพและหุนรองรับ ตองจัดสง 

ไปยังผูถือหุนลวงหนาอยางนอย 14 วันกอนวันประชุม โดยมีขอมูลเพ่ิมเติมดังนี้ 

(ก)  วัตถุประสงคในการเสนอขายหุนกูแปลงสภาพในราคาต่ำ 

หุนรองรับ*- ESOP**     ≤     รอยละ 50 ของ (หุนท่ีจำหนายไดแลวทั้งหมด***) 
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  (ข)  รายละเอียดเกี่ยวกับหุนกูแปลงสภาพที่ออกใหมและหุนรองรับในเรื่องจำนวน 

ที่เสนอขาย ราคาเสนอขายหุนกูแปลงสภาพ และราคาใชสิทธิแปลงสภาพ ซึ่งเปนการระบุราคาที่แนนอน  

หรือระบุสวนลดสูงสุดที่แนนอน 

  (ค)  ราคาตลาดที่ใชเปรียบเทียบกับราคาเสนอขายหุนกูแปลงสภาพและราคาใชสิทธ ิ

ที่จะซื้อหุนตามหุนกูแปลงสภาพ  รวมทั้งวิธีการคำนวณ 

  (ง)  ในกรณทีี่กำหนดราคาเสนอขายท่ีแนนอน ตองระบุกลุมบุคคลที่คาดวาจะเสนอขาย 

  (จ)  ผลกระทบท่ีมีตอผูถือหุนจากการเสนอขายหุนกูแปลงสภาพในราคาต่ำที่ขออนุมัติ 

ออกในครั้งนี้ โดยอยางนอยใหระบุผลกระทบตอราคาตลาดของหุน (price dilution) เม่ือมีการเสนอขาย 

หุนกูแปลงสภาพในราคาต่ำ และผลกระทบตอสวนแบงกำไรหรือสิทธิออกเสียงของผูถือหุนเดิม (control 

dilution) 

  (ฉ)  สิทธิของผูถือหุนในการคัดคานการเสนอขายหุนกูแปลงสภาพในราคาต่ำตาม (1) 

  (ช)  ความเห็นของคณะกรรมการบริษัททีแ่สดงถึงความจำเปนในการเสนอขายหุนกู 

แปลงสภาพในราคาต่ำ โดยอธิบายถึงความคุมคาของประโยชนที่บริษัทจะไดรับเปรียบเทียบกับสวนตางของราคา

เสนอขายหุนกูแปลงสภาพและราคาใชสิทธิแปลงสภาพกับราคาตลาดที่บริษัทตองสูญเสียไป  รวมทั้งความเหมาะสม

และเหตุผลของราคาตลาดท่ีใช และการกำหนดราคาเสนอขายดังกลาว 

  (ซ)  ขอมูลอ่ืนใดตามท่ีสำนักงานประกาศกำหนด 

  (3)  จัดสงหนังสือมอบฉันทะไปพรอมหนังสือนัดประชุมผูถือหุน โดยมีการแสดงรายละเอียด

เก่ียวกับกรรมการอิสระอยางนอย 1 ราย ที่ผูถือหุนซ่ึงไมสามารถเขาประชุมและใชสทิธอิอกเสียงดวยตนเอง

สามารถมอบฉันทะใหเปนผูใชสิทธิแทนผูถือหุนได และในกรณีที่กรรมการอิสระดังกลาวเปนบุคคลที่อาจไดรับ 

การจัดสรรหุนกูแปลงสภาพท่ีขออนุมัติ ใหแสดงสวนไดเสียพิเศษของกรรมการอิสระดังกลาวดวย 

 ขอ 8   หลักเกณฑตามขอ 2 ขอ 3 และขอ 7 ไมใชกับกรณีตอไปนี้ 

 (1)  การเสนอขายหุนกูแปลงสภาพและหุนรองรับของบริษัทที่ตองเพ่ิมทุนตามแผนฟนฟูกิจการ

ตามกฎหมายวาดวยลมละลายซึ่งศาลเห็นชอบดวยแผนนั้นแลว  ท้ังนี้ บริษัทตองจัดใหมีหุนรองรับการใชสิทธิ 

แปลงสภาพที่ออกใหมอยางเพียงพอ 

 (2)  กรณีอ่ืนใดท่ีมีเหตุจำเปนและสมควร โดยไดรับการผอนผันจากสำนักงาน 
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2.2 เงื่อนไขเพิ่มเติมภายหลังการอนุญาต 

 ขอ 9   ผูไดรับอนุญาตตองจัดใหขอกำหนดสิทธิของหุนกูแปลงสภาพ มีขอกำหนดเก่ียวกับ 

การปรับสิทธิ เม่ือมีเหตุการณดังตอไปน้ี 

 (1)  ผูไดรับอนุญาตมีการเปลี่ยนแปลงมูลคาท่ีตราไวของหุนของผูไดรับอนุญาตอันเปนผลมาจาก

การรวมหุนหรือแบงแยกหุน 

  (2)  ผูไดรับอนุญาตมีการเสนอขายหุนท่ีออกใหมในราคาต่ำ 

  (3)  ผูไดรับอนุญาตมีการเสนอขายหุนกูแปลงสภาพในราคาต่ำ หรือมีการเสนอขาย 

ใบสำคัญแสดงสิทธิท่ีจะซื้อหุนในราคาต่ำ 

  (4)  ผูไดรับอนุญาตจายเงินปนผลทั้งหมดหรือบางสวนเปนหุนที่ออกใหมใหแกผูถือหุน 

  (5)  ผูไดรับอนุญาตจายเงินปนผลเปนเงินซึ่งเกินกวาอัตราท่ีระบุไวในขอกำหนดสิทธิ 

  (6)  กรณีอื่นใดในลักษณะเดียวกับ (1) ถึง (5) ที่ทำใหผลประโยชนตอบแทนใด ๆ 

ที่ผูถือหุนกูแปลงสภาพจะไดรับเมื่อมีการใชสิทธิแปลงสภาพดอยไปกวาเดิม 

  ความในวรรคหนึ่งไมใชบังคับกับเหตุการณเฉพาะเจาะจงท่ีเขาลักษณะตาม (1) ถึง (6)  

ซึ่งไดรับผอนผันจากสำนักงาน โดยแสดงไดวาจะมีมาตรการอยางเพียงพอเพ่ือใหผูลงทุนท่ีจะไดรับ 

ผลกระทบจากการไมปรับสิทธนิั้นทราบกอนการลงทุนวา ผูไดรับอนุญาตใหออกหุนกูแปลงสภาพ 

จะไมดำเนินการปรับสิทธอิันเนื่องมาจากเหตุการณดังกลาว 

  ขอ 10   เมื่อมีเหตุการณทีต่องปรับสิทธิ ผูไดรับอนุญาตตองแจงการปรับสิทธิใหสำนักงานทราบ

ภายใน 15 วนันับแตวันที่มีการปรับสิทธ ิ

  ขอ 11   ในกรณีท่ีมีการปรับสิทธไิมวาจะดวยเหตุที่กำหนดไวในภาคผนวกนี้หรือไมก็ตาม  

หากตองมีการออกหุนที่ออกใหมเพ่ิมเติมเพ่ือรองรับการปรับสิทธิดังกลาว ผูไดรบัอนุญาตจะสามารถออก 

หุนใหมเพ่ือรองรับการปรับสิทธไิด ตอเมื่อที่ประชุมผูถือหุนอนุมัติใหออกหุนเพ่ือปรับสิทธอิยางเพียงพอและ 

ผูไดรับอนุญาตไดยื่นมติท่ีประชุมผูถือหุนดังกลาวตอสำนักงานแลว 

  ขอ 12   ในกรณีที่หุนกูแปลงสภาพกำหนดราคาและอัตราการแปลงสภาพไวแบบผันแปร 

ตามราคาตลาดของหุนรองรับ และจำเปนตองออกหุนใหมเพ่ิมเติมเพื่อรองรับการใชสิทธิแปลงสภาพ  

ผูไดรับอนุญาตจะสามารถออกหุนใหมเพ่ิมเติมดังกลาวไดตอเมื่อไดมีการยื่นมติที่ประชุมผูถือหุนท่ีอนุมัติ 

ใหออกหุนเพ่ือรองรับการใชสิทธิแปลงสภาพอยางเพียงพอตอสำนกังานแลว 
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  ขอ 13   ผูไดรับอนุญาตตองจัดใหขอกำหนดสิทธิมีขอตกลงเก่ียวกับคาเสียหายท่ีผูถือหุนกู 

แปลงสภาพจะไดรับ ในกรณีที่ผูไดรับอนุญาตไมสามารถจัดใหมีหุนเพ่ือรองรับหุนกูแปลงสภาพได 

  ในการกำหนดคาเสียหายตามวรรคหนึ่ง ใหมีผลเปนจำนวนไมต่ำกวาสวนตางของราคาตลาด 

ของหุนของผูไดรับอนุญาตซึ่งเปนประเภทเดียวกับหุนท่ีออกใหมเพ่ือรองรับหุนกูแปลงสภาพ ณ วันที่มีการใชสิทธิ

แปลงสภาพ กับราคาที่คำนวณไดจากอัตราการแปลงสภาพ 

  ขอ 14   ผูไดรับอนุญาตจะแกไขเพ่ิมเติมใหหุนกูมีสิทธิแปลงสภาพภายหลังการออกหุนกู 

ไดตอเมื่อไดรับอนุญาตจากสำนักงาน ในการนี้ ใหนำหลักเกณฑการอนุญาตตามประกาศตราสารหนี้ PO 

และภาคผนวกทายประกาศมาใชบังคับ โดยอนุโลม 

______________________ 
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สวนที่ 3 หุนกูท่ีออกโดยกองทรัสต 

  หลักเกณฑสวนนี้ใชบังคับกับหุนกูที่ออกโดยกองทรัสตเพ่ือการลงทุนในอสังหาริมทรัพยตาม

ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนวาดวยการออกและเสนอขายหนวยทรัสตของทรัสตเพ่ือการลงทุน 

ในอสังหาริมทรัพย และกองทรัสตเพื่อการลงทุนในโครงสรางพ้ืนฐานตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน 

วาดวยการออกและเสนอขายหนวยทรัสตของทรัสตเพื่อการลงทุนในโครงสรางพ้ืนฐาน 

3.1 หลักเกณฑการอนุญาตเพ่ิมเติม 

 ขอ 1   หุนกูที่ขออนุญาตตองไมมีลักษณะอยางใดอยางหนึ่งดังตอไปนี้ 

 (1)  หุนกูที่ครบกำหนดไถถอนเมื่อเลิกกองทรัสต  

 (2)  หุนกูเพ่ือการแปลงสินทรัพยเปนหลักทรัพย 

 (3)  หุนกูที่มีอนุพันธแฝงตามสวนท่ี 6 ของภาคผนวกนี้ 

 ขอ 2   ผูจัดการกองทรัสตตองไมมีประวัติดังน้ี 

 (1)  ภายในระยะเวลา 2 ปกอนวันยื่นคำขออนุญาต ผูจัดการกองทรัสตตองไมเคยเสนอขาย 

ตราสารหนี้ไมวาประเภทใด ๆ ตั๋วเงนิ หรือศกุูก โดยฝาฝนขอกำหนดเกี่ยวกับลักษณะการเสนอขายท่ีจำกัดเฉพาะ 

ผูลงทุนสถาบัน ผูลงทุนรายใหญพิเศษ หรือผูลงทุนรายใหญ  เวนแตไดรับการผอนผนัจากสำนักงาน โดยผูจัดการ

กองทรัสตตองแสดงไดวามีเหตุจำเปนและสมควร  รวมท้ังมีมาตรการปองกันการไมปฏิบัติดังกลาวอยางเหมาะสมแลว 

 (2)  ภายในระยะเวลา 5 ปกอนวันยื่นคำขออนุญาตเสนอขายตราสารหนี้ผูจัดการกองทรัสต 

ตองไมเคยมีประวัติฝาฝนหลกัเกณฑหรือเงื่อนไขเก่ียวกับการเสนอขายหลักทรัพยในเรื่องที่มีนัยสำคญั   

 ขอ 3   ในการจัดใหมีผูแทนผูถือหุนกู นอกจากจะตองเปนบุคคลท่ีมีลักษณะตามท่ีกำหนด 

ในหมวด 1 ของประกาศตราสารหนี้ PO แลว ตองไมเปนบุคคลเดียวกับทรัสตีของกองทรัสตดวย 

 ขอ 4   เพื่อประโยชนในการพิจารณาหลักเกณฑตามหมวด 1 ของประกาศตราสารหนี้ PO  

กรรมการ ผูบริหาร ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอำนาจควบคุมตามขอกำหนดในหมวด 1 ใหหมายถึงกรรมการ 

ผูบริหาร ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอำนาจควบคุมของผูจัดการกองทรัสต 
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3.2 เงื่อนไขเพิ่มเติมภายหลังการอนุญาต 

ขอ 5   กองทรัสตท่ีไดรับอนุญาตใหเสนอขายหุนกูที่ออกใหมตองไมขายหุนกูใหกับกลุมผูที่ 

จะจำหนาย จาย โอน ใหเชา หรือใหสิทธิในทรัพยสินแกกองทรัสต และกลุมบุคคลเดียวกันของบุคคลดังกลาว  

รวมกันเกินกวารอยละ 50 ของจำนวนหุนกูที่เสนอขายท้ังหมด 

เพ่ือประโยชนตามความในวรรคหนึ่ง คำวา “กลุมบุคคลเดียวกัน” ใหมีความหมายเชนเดียวกับ

บทนิยามของคำดงักลาวท่ีกำหนดไวในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนวาดวยการออกและเสนอขายหนวยทรัสต

ของทรัสตเพ่ือการลงทุนในอสังหาริมทรัพย หรือประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนวาดวยการออกและเสนอขาย

หนวยทรัสตของทรัสตเพ่ือการลงทุนในโครงสรางพื้นฐาน แลวแตกรณี 

______________________ 

  



13 

 

สวนที่ 4 ตราสารหนี้สงเสริมความย่ังยืน 

4.1 หลักเกณฑการอนุญาตเพ่ิมเติม 

  ขอ 1   ตราสารหนี้สงเสริมความยั่งยืนตองมีลักษณะดังตอไปนี ้

  (1)  มีการกำหนดอัตราดอกเบี้ยคงท่ี โดยอัตราดังกลาวอาจเปลี่ยนแปลงเพ่ิมข้ึนหรือลดลง 

ในลักษณะขั้นบันไดตามเงื่อนไขที่กำหนดได  ทั้งน้ี อัตราดอกเบี้ยที่เปลี่ยนแปลงลดลงตองไมสงผลใหการชำระ

ดอกเบี้ยงวดใดงวดหนึ่งมีอัตราเทากับหรือนอยกวาศูนย 

  (2)  ไมมีขอตกลงใด ๆ ที่ทำใหตราสารหนี้นั้นมีลักษณะทำนองเดียวกับหุนกูที่มีอนุพันธแฝง 

ตามสวนที่ 6 ของภาคผนวกนี้ 

  (3)  จัดใหมีผูประเมินภายนอกที่เปนอิสระ (external review provider) เพื่อทำหนาที่ดังนี้ 

        (ก)  ใหความเห็นหรือรับรองเก่ียวกับกรอบและลักษณะการเสนอขายตราสาร (framework) 

วาเปนไปตามมาตรฐานสำหรับตราสารหนี้สงเสริมความยั่งยืนที่เปนที่ยอมรับในระดับสากล เชน International 

Capital Market Association Sustainability-linked Bond Principles (ICMA SLBP) เปนตน 

        (ข)  ใหความเห็นหรือรับรองเกี่ยวกับผลความสำเร็จและการดำเนินการตามตัวช้ีวัดและ

เปาหมายดานความยั่งยนืภายหลังการออกตราสาร  ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑในขอ 3 

  (4)  ไมมีลักษณะเปนตราสารที่ซับซอน เชน หุนกูดอยสิทธ ิหรือ perpetual bond เปนตน 

  ความในวรรคหนึ่ง (3) มิใหนำมาใชบังคบักับกรณกีารยื่นคำขออนุญาตในลักษณะรายโครงการ  

โดยประสงคจะเสนอขายตราสารหนี้สงเสรมิความยั่งยืนภายใตโครงการดังกลาว แตจะมีการออกและเสนอขาย 

ในอนาคต  ทั้งน้ี ผูขออนุญาตตองแสดงไดวาจะสามารถจัดใหมีผูประเมินภายนอกที่เปนอิสระเพ่ือทำหนาที่ตาม

หลักเกณฑในวรรคหนึ่ง (3) เม่ือจะมีการออกและเสนอขายตราสารหนี้สงเสริมความยั่งยืนในแตละครั้ง 

  ขอ 2   ผูประเมินภายนอกที่เปนอิสระตองมีประสบการณ ความเชี่ยวชาญ หรือกลไก 

ในการดำเนินการอยางใดอยางหนึ่งดังตอไปนี้ 

  (1)  การประเมินหรือใหการรับรองที่เกี่ยวของกับตราสารหนี้ในกลุมความยั่งยืน  

  (2)  การประเมินหรือใหการรับรองในดานท่ีเก่ียวของกับความยั่งยนื หรือการวัดผลความสำเร็จ

ของตัวชี้วัดและเปาหมายดานความยั่งยนืซึ่งเปนที่ยอมรับในระดับประเทศหรือระดับสากล 
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4.2 เงื่อนไขเพิ่มเติมภายหลังการอนุญาต 

  ขอ 3   ภายหลังการเสนอขายตราสารหนี้สงเสริมความยั่งยนื ผูไดรบัอนุญาตตองจัดใหผูประเมิน

ภายนอกที่เปนอิสระดำเนินการใหความเห็นหรือรับรองเก่ียวกับผลความสำเร็จหรือผลการดำเนินการตามตัวชี้วัด

และเปาหมายดานความยั่งยนื ณ รอบปประเมินผล   

  ขอ 4   ใหผูไดรับอนุญาตใหเสนอขายตราสารหนี้สงเสริมความยั่งยืน รายงานขอมูลดังตอไปนี้  

ตอสำนักงานและผูแทนผูถือหุนกู (ถามี)  ท้ังนี้ ตามหลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการท่ีกำหนดไวบนเว็บไซตของ

สำนักงาน 

  (1)  ผลความคืบหนาหรือผลความสำเร็จตามตัวชี้วัดและเปาหมายดานความยั่งยืน  

และผลการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยหรือแนวทางการดำเนินการตามภาระผูกพัน แลวแตกรณี ของตราสาร  

ณ รอบปประเมินผล 

  (2)  การเปลี่ยนแปลงผูประเมินภายนอกที่เปนอิสระ (ถามี) 

______________________ 
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สวนที่ 5 หุนกูเพื่อการแปลงสินทรัพยเปนหลักทรัพย 

5.1 หลักเกณฑการอนุญาตเพ่ิมเติม 

 ขอ 1   หุนกูที่ออกเพื่อการแปลงสินทรัพยเปนหลักทรัพยตองไมใชหุนกูที่มีอนุพันธแฝง 

ตามสวนท่ี 6 ของภาคผนวกน้ีซึ่งมีลักษณะเปนหุนกูแปลงสภาพ 

 ขอ 2   SPV ที่ออกหุนกูตองเปนบริษัทที่จัดตั้งข้ึนตามกฎหมายไทยท่ีมีวตัถุประสงคจำกัดเฉพาะ 

การประกอบธุรกิจเฉพาะเพื่อการแปลงสินทรัพยเปนหลักทรัพย และเปนไปตามหลักเกณฑดังตอไปนี้ 

 (1)  ไมเคยไดรับอนุญาตจากสำนักงานใหออกและเสนอขายหุนกูตามโครงการแปลงสินทรัพย 

เปนหลักทรัพยอ่ืน  เวนแตสิทธิเรียกรองตามหุนกูดังกลาวจะระงับไปทั้งหมดแลว 

 (2)  มีวัตถุประสงคที่ชัดเจนในการนำเงินที่ไดจากการจำหนายหุนกูไปชำระใหแกผูมีสิทธ ิ

เสนอโครงการเพ่ือเปนคาตอบแทนในการโอนสินทรัพยตามโครงการ 

 ขอ 3   โครงการ Securitization ตองเปนไปตามขอกำหนดตามประกาศคณะกรรมการกำกับ

หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยวาดวยหลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการในการอนุมัติโครงการแปลงสินทรัพย 

เปนหลักทรัพย และไดรับอนุมัติจากสำนักงานแลว 

 ในกรณีสนิทรัพยที่จะโอนไปยัง SPV เปนสิทธิเรียกรองที่เกิดจากการอนุญาตใหใชสิทธิจาก

ทรัพยสินทางปญญาของ Originator ทรัพยสินทางปญญาดังกลาวตองจดทะเบียนหรือจดแจงกับกรมทรัพยสิน 

ทางปญญา หรือกับหนวยงานอื่นในประเทศหรือตางประเทศท่ีกำกับดูแลการจดทะเบียน จดแจง หรือการอื่นใด 

ในทำนองเดียวกันเก่ียวกับทรัพยสินทางปญญานั้นแลว 

 ขอ 4   Originator ตองเปนไปตามหลักเกณฑที่กำหนดในขอ 21 และขอ 22 ของประกาศ 

ตราสารหนี้ PO โดยอนุโลม 

 ในกรณีท่ี Originator เปนกิจการตางประเทศ และจะเสนอขายหุนกูสกุลเงินบาทในประเทศไทย 

ตองแสดงไดวามีการดำเนินการภายใตขอผูกพันท่ีกำหนดและอนุญาตโดยกระทรวงการคลังแลว 

 ขอ 5   ในกรณทีี่เปนการเสนอขายหุนกูสกุลเงินตราตางประเทศในตางประเทศท้ังจำนวน  

ตองเปนไปตามหลักเกณฑดังนี ้

 (1)  แสดงไดวาการซื้อขาย หรือการโอนหุนกูไมวาทอดใด ๆ จะกระทำในตางประเทศ 

 (2)  จัดใหมีการขอความเห็นชอบบุคคลที่จะแตงตั้งเปนผูแทนผูถือหุนกู  ท้ังนี้ บุคคลดังกลาว 

จะไดรับความเห็นชอบตอเมื่อสามารถแสดงไดวาบุคคลนั้นมีคุณสมบัติอยางใดอยางหนึ่งดังตอไปนี้ 
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  (ก)  เปนทรัสตีไดตามกฎหมายแหงประเทศที่จะเสนอขายหุนกูนั้นหรือประเทศท่ีจะนำหุนกู 

ดังกลาวไปจดทะเบียนซ้ือขายในตลาดหลักทรัพย 

  (ข)  เปนสถาบันการเงินตามกฎหมายของประเทศที่จะเสนอขายหุนกูนั้นหรือประเทศ 

ที่จะนำหุนกูดังกลาวไปจดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย เมื่อแสดงไดวากฎหมายของประเทศดังกลาว 

มีขอหามการจัดต้ังทรัสต 

      การใหความเห็นชอบผูแทนผูถือหุนกูตามวรรคหนึ่ง (2) ไมอยูภายใตบังคับของประกาศ

คณะกรรมการกำกับตลาดทุนวาดวยคุณสมบัติของผูแทนผูถือหุนกูและการกระทำตามอำนาจหนาที่ของ 

ผูแทนผูถือหุนกู 

5.2 เงื่อนไขเพิ่มเติมภายหลังการอนุญาต 

ขอ 6   SPV ที่ไดรับอนุญาตสามารถเสนอขายหุนกูได ในลักษณะใดลักษณะหน่ึงดังตอไปนี้ 

(1)  เสนอขายหุนกูรุนหนึ่งหรือหลายรุนในคราวเดียว 

(2)  เสนอขายหุนกูรุนใหมเพ่ือไถถอนหุนกูรุนเดิมภายใตวงเงินที่ระบุไวตามโครงการ  

โดยหุนกูที่เสนอขายเพ่ือไถถอนหุนกูเดิมนัน้จะตองเปนไปตามหลักเกณฑดังนี้ 

(ก)  มีกำหนดระยะเวลาการไถถอนไวไมเกินอายุโครงการ 

(ข)  เปนหุนกูที่เสนอขายภายใตขอกำหนดสทิธิหลักฉบับเดียวกันหรือที่ใหสิทธิประโยชนแก 

ผูถือหุนกูท่ีออกใหมไมดอยไปกวาผูถือหุนกูรุนเดิมที่จะไถถอน  ทั้งนี้ หุนกูแตละรุนอาจมีขอกำหนดในเชิงพาณิชย 

(commercial terms) ที่แตกตางกันได เชน อัตราดอกเบี้ย อายุ วันที่ออก วันที่ครบกำหนดไถถอน เปนตน 

สำนักงานอาจผอนผันการปฏิบัติตามหลักเกณฑตามวรรคหนึ่งได  หาก SPV แสดงไดวาการออก

และเสนอขายหุนกูที่ขออนุญาตจะไมมีผลกระทบตอผูถือหุนกูที่ SPV เคยออกและเสนอขายไปแลว 

ขอ 7   กอนการเสนอขายหุนกู SPV ตองมคีำรับรองมายังสำนักงานวาไดจัดใหมีขอกำหนดสทิธิ

ของหุนกูท่ีมีความชัดเจนและไมมีขอกำหนดที่เปนการเอาเปรียบคูสัญญาอยางไมเปนธรรม และมีการลงลายมือชื่อ

ผูมีอำนาจลงนามผูกพัน SPV และประทับตราสำคัญของ SPV (ถามี)  ท้ังนี้ รายการและสาระสำคัญของ 

ขอกำหนดสิทธิใหเปนไปตามมาตรา 42 

นอกจากรายการตามวรรคหนึ่งแลว ขอกำหนดสิทธิของหุนกูอยางนอยตองมีรายการดังตอไปนี้ดวย 

(1)  รายการทั่วไปของโครงการ ซึ่งอยางนอยตองระบุถึงชื่อและที่อยูของ Originator   

รวมทั้งประเภท ลักษณะและมูลคาของสินทรัพยที ่SPV รับโอนมาจาก Originator  
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(2)  ขอกำหนดให SPV หรือผูแทนผูถือหุนกูตองจัดใหมีการประชุมผูถือหุนกูเพื่อพิจารณา

ดำเนินการอันจำเปนตามควรโดยไมชักชา ในกรณีที ่Originator หรือ SPV หรือบุคคลอ่ืนใดที่เปนคูสัญญาที่มี 

ภาระผูกพันตามสัญญาที่กอข้ึนเพ่ือประโยชนในการดำเนินการตามโครงการ ไมปฏิบัติตามสัญญาในสาระสำคัญ 

(3)  ชื่อและที่อยูของ Servicer และ Servicer สำรอง (ถาม)ี  รวมทั้งขอกำหนดใหการแตงตั้ง 

Servicer รายใหม ตองไดรับความเห็นชอบจากผูแทนผูถือหุนกูกอนการแตงตั้ง 

(4)  ขอกำหนดให SPV ตองรายงานใหผูแทนผูถือหุนกู (ถามี) ทราบถึงการซื้อสินทรัพย รับโอน 

หรือโอนคืนสินทรัพยใหกับ Originator ภายในกำหนดระยะเวลา 15 วันนับแตวันสิ้นเดือนที่มีการทำรายการดังกลาว 

ขอ 8   มีขอกำหนดใหผูแทนผูถือหุนกูตองติดตามให Originator หรือ SPV หรือ Servicer และ 

Servicer สำรอง (ถาม)ี หรือบุคคลอื่นใดที่เปนคูสัญญาที่มีภาระผูกพันตามสัญญาที่กอขึ้นเพ่ือประโยชน 

ในการเสนอขายหุนกูตามโครงการดำเนินการตามสัญญาที่เก่ียวของกับโครงการ 

ขอ 9   SPV ที่ไดรับอนุญาตตองปฏิบัติตามหลักเกณฑดังตอไปนี้ 

(1)  ดำเนินการแปลงสนิทรัพยเปนหลักทรัพยใหเปนไปตามโครงการ โดยตองรับโอนสินทรัพย

ตามจำนวนข้ันตำ่ที่ระบุไวในโครงการใหแลวเสร็จภายใน 6 เดือนนับแตวนัท่ีสำนักงานอนุมัติโครงการ   

ทั้งนี้ เวนแตจะไดรับการผอนผันจากคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

(2)  เสนอขายหุนกูตามโครงการท่ีไดรับอนุญาตใหแลวเสร็จภายใน 3 ปนับแตวันที่ไดรับอนุญาต  

เวนแตเปนการเสนอขายหุนกูรุนใหมเพื่อไถถอนหุนกูรุนเดิมตามขอ 6(2) 

(3)  จัดใหมี Servicer โดยจะจัดใหมี Servicer สำรองดวยก็ได   

      ในกรณีท่ี Servicer หรือ Servicer สำรอง (ถาม)ี ไมใช Originator ตองเปนบุคคลดังนี้ 

(ก)  สถาบันการเงิน 

(ข)  บริษัทหลักทรัพยที่ไดรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพยประเภทการเปน 

นายหนาซื้อขายหลักทรัพย 

(ค)  หนวยงานท่ีจัดตั้งขึ้นเพ่ือบริหารสินทรัพยดอยคุณภาพของสถาบันการเงิน 

ตามกฎหมายหรือนโยบายของทางการ 

(ง)  นิตบิุคคลท่ีมีลักษณะตามที่สำนักงานประกาศกำหนด  ทั้งนี ้โดยคำนึงถึงความสามารถ 

ในการใหบริการหรือการจัดใหมีระบบเพ่ือรองรับการเรียกเก็บหนี ้

        ความในวรรคสอง (3) ไมใชบังคับกับการเสนอขายหุนกูสกุลเงินตราตางประเทศในตางประเทศ

ทั้งจำนวน 

(4)  ปฏิบัติใหเปนไปตามโครงการที่ไดรับอนุมัติจากสำนักงาน 
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ขอ 10   ในกรณีที่เปนหุนกูที่ออกภายใตโครงการ Securitization ที่ไดรับอนุญาตตาม 

กฎหมายวาดวยนิติบุคคลเฉพาะกิจเพ่ือการแปลงสินทรัพยเปนหลักทรัพยให SPV ตองดำเนินการดังตอไปนี้ดวย 

(1)  ระบุไวใหชัดเจนในคำเรียกช่ือหุนกูดวยวาเปนหุนกูท่ีออกภายใตโครงการ Securitization  

ที่ไดรับอนุมัติตามกฎหมายดังกลาว และเปน SPV ที่ไดรับยกเวนภาษีเงนิไดนิติบุคคลหรือไม 

(2)  โอนสินทรัพยและผลประโยชนคงเหลือทั้งหมดกลับคนื Originator และรายงานตอสำนักงาน 

ภายใน 30 วันนับแตวันที่สถานะ SPV สิ้นสุดลง  ทั้งนี้ เวนแตในกรณีมีเหตุจำเปนและสมควรโดยไดรับการผอนผัน

จากสำนักงาน 

ขอ 11   สัญญาแตงตั้ง Servicer อยางนอยตองมีสาระสำคัญเก่ียวกับการปฏิบัติหนาที่ของ 

Servicer ดังตอไปนี้ 

(1)  การจัดใหมีระบบบัญชีสำหรับการปฏิบัตหินาที่และจัดเก็บเอกสารที่เกี่ยวของแยกตางหาก

จากสวนงานอ่ืนของ Servicer 

(2)  หนาที่ของ Servicer รายเดิมในการดำเนินการใด ๆ เพ่ือให Servicer รายใหมสามารถ

ปฏิบัติหนาที่ไดอยางตอเน่ืองในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลง Servicer โดยตองกำหนดเหตุแหงการเปลี่ยนแปลง 

Servicer ไวใหชัดเจน 

(3)  การโอนเงินที่เรียกเก็บไดจากสินทรัพยเขาบัญชีของ SPV ซึ่งตองกระทำโดยเร็วที่สุด  

แตตองไมเกิน 15 วันทำการนับแตวันที่เรียกเก็บเงินไดดังกลาว โดยตองกำหนดขอหามนำเงินซ่ึงไดรับมาเพื่อ SPV 

ไปใชเพื่อการอ่ืนใด ในกรณีที่ SPV มีขอตกลงที่จะหักกลบลบหนี้คาซื้อสินทรัพยหรือคาใชจายท่ีเกี่ยวของกับ

สินทรัพยกับ Originator ซึ่งทำหนาที่เปน Servicer ดวย Servicer มีสิทธิหักคาซื้อสินทรัพยจากเงินที่เรียกเก็บได

แตตองโอนเงินสวนที่เหลือเขาบัญชีของ SPV ภายในระยะเวลาเดียวกัน 

(4)  การจัดทำและนำสงรายงานเปนรายไตรมาส ซึ่งอยางนอยตองแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับ 

ผลการเรียกเก็บเงินจากสินทรัพย และยอดสินทรัพยคงเหลือของโครงการตอ SPV และผูแทนผูถือหุนกู (ถามี) 

ภายใน 15 วนันับแตวันสิ้นไตรมาส 

  ในกรณีท่ีมีการแตงตั้ง Servicer สำรอง สัญญาแตงต้ัง Servicer สำรองตองมีสาระสำคัญเกี่ยวกับ

การปฏิบัติหนาที่ของ Servicer สำรองตามวรรคหนึ่งดวย โดยอนุโลม 

ขอ 12   ในกรณีที่เปนการเสนอขายหุนกูสกุลเงินตราตางประเทศในตางประเทศทั้งจำนวน  

ให SPV หรือบุคคลที่ไดรับมอบหมายจาก SPV แจงใหธนาคารแหงประเทศไทยทราบถึงการขายหุนกูตอผูลงทุน 

ในตางประเทศภายใน 3 วันทำการนับแตวันปดการเสนอขาย โดยใหแนบเอกสารประกอบการเสนอขายไปพรอม

กับการแจงดังกลาวดวย 

______________________ 
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สวนที่ 6 หุนกูท่ีมีอนุพันธแฝง 

หลักเกณฑเพิ่มเติมตามสวนนี้ใชบังคับกับการอนุญาตใหเสนอขายหุนกูที่มีอนุพันธแฝง  

แตไมรวมถึงหุนกูท่ีมีอนุพันธแฝงท่ีมีลักษณะใดลักษณะหนึ่งดังตอไปนี้  

(1)  ผูออกมีสิทธใินการบังคับไถถอนคืนกอนกำหนด (callable) หรือผูถือมีสิทธิเรียกใหผูออก

ชำระหน้ีคืนกอนกำหนด (puttable) โดยมีการกำหนดผลตอบแทนไวอยางแนนอนหรือเปนอัตราที่ผันแปรตาม

อัตราดอกเบี้ยของสถาบันการเงินหรืออัตราดอกเบ้ียอ่ืน และไมมีการกำหนดเงื่อนไขการจายผลตอบแทนที่อางอิง

กับปจจัยอางอิงอ่ืนเพิ่มเติม  

(2)  สิทธิตามหุนกูดังกลาวมีลักษณะเปนหุนกูแปลงสภาพ และเปนไปตามเงื่อนไขครบถวนดังน้ี 

(ก)  กำหนดมูลคาผลตอบแทนกอนการใชสิทธิในการแปลงสภาพไวอยางแนนอนหรือ 

เปนอัตราที่ผันแปรตามอัตราดอกเบี้ยของสถาบันการเงินหรืออัตราดอกเบ้ียอื่น และไมมีการกำหนดเงื่อนไข 

การจายผลตอบแทนที่อางอิงกับปจจัยอางอิงอื่นเพ่ิมเติม 

(ข)  มีขอกำหนดในการแปลงสภาพที่ระบุใหแปลงสภาพเปนหุนของผูออกหุนกูเทานั้น 

(ค)  กำหนดราคาแปลงสภาพโดยไมผูกอยูกับปจจัยอางอิงอ่ืน 

6.1 หลักเกณฑการอนุญาตเพ่ิมเติม 

 ขอ 1   ผูออกหุนกูที่มีอนุพันธแฝงตองเปนกิจการไทย และมลีักษณะอยางใดอยางหนึ่งดังนี ้

 (1)  เปนผูไดรับอนุญาตหรือจดทะเบียนเปนผูคาสัญญาซื้อขายลวงหนาตามพระราชบัญญัติ

สัญญาซื้อขายลวงหนา พ.ศ. 2546 

 (2)  แสดงไดวามีความเสี่ยงที่เกี่ยวของกับปจจัยอางอิง เชน มีธุรกิจหลักที่เกี่ยวของกับ 

สินคาโภคภัณฑหรือดัชนีท่ีเปนปจจัยอางอิง เปนตน หรอืจะมีฐานะสัญญาซื้อขายลวงหนากับผูไดรับอนุญาต 

หรือจดทะเบียนเปนผูคาสัญญาซื้อขายลวงหนาตามพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายลวงหนา พ.ศ. 2546   

เพื่อปองกันความเสี่ยงท้ังหมดที่อาจเกิดขึ้นจากการออกและเสนอขายหุนกูท่ีมีอนุพันธแฝง   

 ขอ 2   ปจจัยอางอิงของหุนกูที่มีอนุพันธแฝงจะตองเปนตัวแปร สินคา หรือดัชนี อยางใดอยางหนึ่ง

หรือหลายอยางประกอบกัน ตามที่กำหนดไวในบัญชีปจจัยอางอิงของหุนกูท่ีมีอนุพันธแฝงทายสวนนี ้

 ขอ 3   หุนกูที่มีอนุพันธแฝงตองไมมีขอกำหนดท่ีทำใหผูถือหุนกูที่มีอนุพันธแฝงซึ่งถือหุนกู 

จนครบกำหนดอายุของหุนกูจะไดรับชำระเงินลงทุนคืนนอยกวารอยละ 80 ของจำนวนเงินซึ่งบริษัทที่ขออนุญาต 

ไดรับจากผูลงทุน  เวนแตไดรับการผอนผันจากสำนักงาน 
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 ขอ 4   หุนกูที่มีอนุพันธแฝงซึ่งมีการชำระหนี้ทั้งหมดหรือบางสวนโดยการสงมอบเปนหุน  

ตองเปนไปตามหลักเกณฑดังตอไปนี้ดวย 

 (1)  ผูออกหุนกูที่มีอนุพันธแฝงตองไมเปนบุคคลภายในตามขอ 5  เวนแตไดดำเนินการตาม

เงื่อนไขครบถวนดังน้ี 

  (ก)  แสดงไดวามีหุนอางอิงในจำนวนที่เพียงพอสำหรับสงมอบเพ่ือชำระหนี้ตาม 

หุนกูที่มีอนุพันธแฝง และมีกลไกในการดูแลรักษาหุนอางอิงดังกลาว โดยกลไกนั้นจะตองสามารถปองกัน 

มิใหมีการนำหุนอางอิงไปใชเพ่ือการอ่ืนได 

  (ข)  มีการเปดเผยขอมูลตอผูลงทุนอยางชัดเจนวาบริษัทท่ีขออนุญาตเปนบุคคลภายใน 

ของบริษัทที่ออกหุนอางอิง 

  (2)  ใหบริษัทขอตรวจสอบการใชหุนอางอิงตอสำนักงาน  พรอมทั้งชำระคาธรรมเนียม 

การขอตรวจสอบการใชหุนอางอิงตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยวาดวย 

การกำหนดคาธรรมเนียมเกี่ยวกับการขออนุญาตเสนอขายหลกัทรัพยที่ออกใหม และการขออนุมัตโิครงการ 

แปลงสนิทรัพยเปนหลักทรัพย และไดรับการแจงผลการยืนยนัใหใชหุนนั้นเปนปจจัยอางอิงจากสำนักงานแลว 

  ใหสำนักงานมีอำนาจประกาศกำหนดลักษณะของหุนอางอิงที่ไดรับยกเวนไมตอง 

ยื่นคำขอตรวจสอบการใชหุนอางอิงตามวรรคหนึ่ง (2) 

 ขอ 5   บุคคลภายใน ไดแก บุคคลที่อยูในฐานะที่อาจมีโอกาสลวงรูขอมูลภายในของบริษัท 

ที่ออกหุนอางอิง อันเนื่องมาจากการมีโครงสรางการถือหุนหรือการจัดการรวมกับบริษัทท่ีออกหุนอางอิง 

โดยเฉพาะอยางยิ่งบุคคลที่มีลักษณะใดลักษณะหนึ่งดังตอไปนี้ดวย 

(1)  ถือหุนไมวาโดยทางตรงหรือทางออมเกินกวารอยละ 25 ของจำนวนหุนที่มีสิทธิออกเสียง

ทั้งหมดของบริษัทที่ออกหุนอางอิง 

(2)  มีบริษัทท่ีออกหุนอางอิงเปนผูถือหุนไมวาโดยทางตรงหรือทางออมเกินกวารอยละ 25 ของ

จำนวนหุนที่มีสิทธอิอกเสียงท้ังหมด 

(3)  มีผูถือหุนไมวาโดยทางตรงหรือทางออมเกินกวารอยละ 25 ของจำนวนหุนที่มีสิทธิออกเสียง

ทั้งหมดเปนกลุมบุคคลเดียวกับผูถือหุนท่ีถือหุนไมวาโดยทางตรงหรือทางออมในบริษัทที่ออกหุนอางอิงเกินกวา 

รอยละ 25 ของจำนวนหุนที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด 

(4)  มีกรรมการหรือผูบริหารเปนกลุมบุคคลเดียวกับกรรมการที่มีอำนาจลงนามผูกพันหรือ

ผูบริหารของบริษัทที่ออกหุนอางอิง 

(5)  มีโครงสรางการถือหุนหรือการจัดการในลักษณะอื่นใดท่ีแสดงใหเห็นไดวาผูที่ประสงคจะ 

ยื่นคำขออนุญาตมีอำนาจควบคุมบริษัทที่ออกหุนอางอิง หรือมีบริษัทที่ออกหุนอางอิงเปนผูมีอำนาจควบคุม  

หรือมีผูมีอำนาจควบคุมเปนบุคคลเดียวกับผูมีอำนาจควบคุมบริษัทที่ออกหุนอางอิง 
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  การนับรวมจำนวนหุนตามวรรคหน่ึง (1) (2) หรือ (3) ใหนับรวมหุนที่ถือโดยผูที่เก่ียวของกับ

บุคคลดังกลาวดวย และในกรณทีี่บุคคลนั้นเปนนิติบุคคล ใหนับรวมการถือหุนของกรรมการและผูบริหารในสาย

งานที่เก่ียวของกับการออกและเสนอขายหุนกูท่ีมีอนุพันธแฝงของนิติบุคคลดังกลาวดวย 

  ขอ 6   ผูออกหุนกูที่มีอนุพันธแฝงตองแสดงวาไดจัดใหมี issuer rating หรือ guarantor rating 

ของหุนกูท่ีมีอนุพันธแฝงที่ขออนุญาต   

6.2 เงื่อนไขเพิ่มเติมภายหลังการอนุญาต 

ขอ 7   กรณีท่ีบริษัทที่ไดรับอนุญาตเปนบุคคลท่ีไดแสดงตอสำนักงานวาจะมีฐานะสัญญา 

ซื้อขายลวงหนาตามขอ 1(2) ใหสงหลักฐานการมีฐานะสัญญาซื้อขายลวงหนาตอสำนักงานภายใน 15 วัน 

นับแตวันที่มีฐานะสัญญาซื้อขายลวงหนา 

______________________ 
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บัญชีปจจัยอางอิงของหุนกูท่ีมีอนุพันธแฝง  

ทายสวนท่ี 6 ของภาคผนวก 2 แหงประกาศตราสารหนี้ PO  

_______________________ 

  ปจจัยอางอิงของหุนกูที่มีอนุพันธแฝงจะตองเปนตัวแปร สินคา หรือดัชนี อยางใดอยางหนึ่ง 

หรือหลายอยางประกอบกันดังตอไปนี้  

  (1)  หลักทรัพยไทย*   

  (2)  หลักทรัพยตางประเทศ*  

  (3)  อัตราดอกเบี้ย  

  (4)  อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ  

  (5)  อัตราเงินเฟอ 

  (6)  เครดิตอ่ืนใด เชน อันดับความนาเชื่อถือ หรือเหตุการณที่เก่ียวของกับความสามารถ 

ในการชำระหน้ีตามที่ระบุในขอตกลง 

  (7)  สินคาโภคภัณฑ เชน สนิคาเกษตร ทองคำ น้ำมันดิบ เปนตน 

 (8)  ดัชนีอางอิงอ่ืนใดซึ่งมีคุณสมบัติครบถวนตามท่ีกำหนดดังนี้ 

  (ก)  มีองคประกอบของดัชนีที่สามารถใชเปนปจจัยอางอิงไดตาม (1) ถึง (7) 

  (ข)  มีการกำหนดวิธีการคำนวณดัชนีไวอยางชัดเจน และมีการระบุถึงแหลงขอมูลของ 

ปจจัยอางอิงหรือปจจัยตาง ๆ ท่ีนำมาใชในการคำนวณ รวมถึงมีการคำนวณดัชนีใหเปนปจจุบันตามความเหมาะสม

ขององคประกอบของดัชนี  ท้ังนี้ ปจจัยอางอิงหรือปจจัยดังกลาวตองมีการเคลื่อนไหวตามสภาวะตลาดอยางเปน

อิสระดวย 

 

 
* ในกรณหุีนกูที่มีอนุพันธแฝงมีขอกำหนดใหสามารถชำระหนี้ทั้งหมดหรอืบางสวนดวยการสงมอบเปนหุน หุนที่จะนำมาใชเปนปจจัย

อางอิงไดตองเปนไปตามเงื่อนไขดังตอไปนี้ดวย 

(ก)  หุนที่เปนองคประกอบของดัชนีหลักทรัพย SET 50 ของตลาดหลักทรัพย 

(ข)  หุนที่เปนองคประกอบของดัชนีหลักทรัพย SET 100 ของตลาดหลักทรัพย โดยหุนในลำดับที่ 51 ถึง 100 แตละหุนดังกลาว 

ตองมีมูลคาตลาดเฉลี่ยแตละไตรมาสไมต่ำกวา 10,000 ลานบาท รวมติดตอกัน 4 ไตรมาสลาสุด  

(ค)  หุนที่ออกโดยบรษิัทตางประเทศ โดยหุนดังกลาวตองเปนหลักทรัพยจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยตางประเทศที่มีมูลคาตลาด

เฉลี่ยแตละไตรมาสไมต่ำกวา 10,000 ลานบาท รวมติดตอกัน 4 ไตรมาสลาสุด และตลาดหลักทรัพยตางประเทศดังกลาวจะตองเปนสมาชิกของ 

World Federation of Exchanges (WFE)  
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  (ค)  เปนดัชนีที่ไดรับการพัฒนาโดยสถาบันท่ีมีความนาเชื่อถือและทำหนาที่ไดอยางอิสระ

จากบริษัทที่ขออนุญาต  ทั้งน้ี หากปรากฏวาสถาบันดังกลาวเปนบริษัทในเครือของผูออกหุนกู บริษัทที่ออกหุนกู 

ไดจัดใหมีมาตรการปองกันความขัดแยงทางผลประโยชนท่ีมีประสิทธิภาพแลว 

  (ง)  มีการแสดงดัชนีนั้น ๆ อยางตอเน่ืองเปนประจำทุกวันทำการผานสื่อที่มีการเสนอขอมูล

อยางทันเหตุการณ 

______________________ 
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สวนที่ 7 ตราสารดอยสิทธิเพื่อนับเปนเงินกองทุน 

หลักเกณฑในสวนนี้ใชบังคับกับการอนุญาตใหเสนอขายตราสารดอยสิทธิเพ่ือนับเปนเงินกองทุน

ของธนาคารพาณชิยหรอืบรษิัทประกันภัย ตอผูลงทุนในประเทศไทย โดยการอนุญาตใหเสนอขายตราสารดังกลาว  

ใหรวมถึงการอนุญาตใหเสนอขายหุนรองรับดวย 

การเสนอขายตราสารดอยสิทธิเพื่อนับเปนเงนิกองทุนท่ีเปนหุนกูแปลงสภาพตอผูถือหุนของ

ธนาคารพาณิชยหรือบริษัทประกันภัยตามสัดสวนการถือหุน ซึ่งผูที่จะใชสิทธิแปลงสภาพอาจไมใชผูถือหุนของ 

ธนาคารพาณิชยหรือบริษัทประกันภัย แลวแตกรณี ใหอยูภายใตบังคับของหมวดนี้ดวย 

  ธนาคารพาณิชยและบริษัทประกันภัยตามสวนนี ้ไมรวมถึงสาขาของธนาคารพาณชิยตางประเทศ 

และสาขาของบริษัทประกันภัยตางประเทศ 

7.1 หลักเกณฑการอนุญาตเพ่ิมเติม 

 ขอ 1   ผูขออนุญาตตองแสดงไดวาที่ประชุมผูถือหุนของผูออกตราสารมีมติโดยชัดแจงให 

ออกตราสารดอยสิทธเิพ่ือนับเปนเงนิกองทุนได โดยมติดังกลาวเปนไปตามกฎหมายวาดวยบริษัทมหาชนจำกัด   

เวนแตกรณีทีเ่ปนการออกตราสารดอยสิทธิเพ่ือนับเปนเงินกองทุนตามแผนฟนฟูกิจการตามกฎหมายวาดวย

ลมละลายซึ่งศาลเห็นชอบดวยแผนนั้นแลว หรือกรณีอ่ืนใดที่ไดรับการผอนผันจากสำนักงาน 

  ขอ 2   ในกรณทีี่ผูขออนุญาตเปนบริษัทประกันภัยตองไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ

กำกับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยใหสามารถออกตราสารตามวรรคหนึ่งดวย  

 ขอ 3   ตราสารดอยสิทธิเพ่ือนับเปนเงินกองทุนตองมีลักษณะดังตอไปนี้ 

 (1)  มีการกำหนดอัตราดอกเบี้ยไวอยางแนนอน หรือเปนอัตราที่ผันแปรตามอัตราดอกเบี้ย 

ของสถาบันการเงนิหรืออัตราดอกเบ้ียอ่ืน 

 (2)  มีการกำหนดเงื่อนไขใหผูถือตราสารปลดหนี้ใหแกธนาคารพาณิชย หรือบริษัทประกันภัย 

ภายหลังการลดทุนของธนาคารพาณิชย หรือบริษัทประกันภัย แลวแตกรณี โดยการปลดหนี้ดังกลาวตองกำหนดไว 

ไมมากกวาอัตราสวนการลดทุนนั้น 

  (3)  ไมมีลักษณะเปนหุนกูที่มีอนุพันธแฝงตามสวนที่ 6  

 ขอ 4   ในกรณทีี่ตราสารดอยสิทธิเพ่ือนับเปนเงินกองทุนเปนหุนกูแปลงสภาพ ตองเปนไปตาม

หลักเกณฑดังตอไปนี้ 

 (1)  ผูขออนุญาตตองเปนบริษัทมหาชนจำกัด 
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 (2)  กำหนดเงื่อนไขบังคับแปลงสภาพเปนหุนที่ออกใหมของผูออกหุนกูแปลงสภาพ 

 (3)  กำหนดอัตราและราคาแปลงสภาพไวอยางชัดเจนในขอกำหนดสิทธิ โดยจะกำหนดอัตรา 

ที่แนนอน หรือกำหนดเปนสูตรการคำนวณก็ได  ทั้งนี้ ราคาแปลงสภาพตองไมต่ำกวาอัตรา (floor conversion 

price) ดงัตอไปนี้  ทั้งนี้ ตามแนวทางทีก่ำหนดโดยสมาคมธนาคารไทย สมาคมประกันชีวิตไทย หรือสมาคม 

ประกันวินาศภัยไทย แลวแตกรณี  

  (ก)  รอยละ 50 ของราคาหุนสามัญของผูออกตราสารในชวงกอนหรือระหวางการเสนอขาย  

  (ข)  รอยละ 50 ของราคาหุนสามัญของผูออกตราสารในชวงท่ีมีเหตุแหงการปรับสิทธิ  

ในกรณทีีเ่ปนการกำหนดราคาแปลงสภาพใหมเนื่องมาจากการปรับสิทธิดังกลาว  

  ขอ 5   ในกรณทีีต่ราสารดอยสิทธิเพื่อนับเปนเงินกองทุนท่ีขออนุญาตเปนหุนกูแปลงสภาพ  

ใหนำหลักเกณฑการอนุญาตเพ่ิมเติมในสวนที่ 2 หุนกูแปลงสภาพท่ีออกใหม ในภาคผนวกนี้มาใชบังคับเทาที่ไมขัด

หรือแยงกับหลักเกณฑในสวนนี้  เวนแตหลักเกณฑในเรื่องดังตอไปนี้ 

  (1)  จำนวนหุนที่รองรับหุนกูแปลงสภาพ การกำหนดอัตราและราคาแปลงสภาพ และ 

การบังคบัแปลงสภาพ 

  (2)  การขออนุญาตและการอนุญาตใหออกหุนรองรับ และการกำหนดลักษณะของผูขออนุญาต

ตามประกาศหุน PO 

7.2 เงื่อนไขเพิ่มเติมภายหลังการอนุญาต 

  ขอ 6   ผูไดรับอนุญาตตองจัดใหตราสารดอยสิทธิเพ่ือนับเปนเงินกองทุนมีคำเรียกชื่อที่บงชี้

ลักษณะเฉพาะของตราสาร ตามหลักเกณฑดังตอไปนี้ 

  (1)  ระบุชื่อเรียกวา “ตราสารดอยสิทธิเพ่ือนับเปนเงินกองทุนประเภทท่ี 1” สำหรับตราสาร 

ที่เสนอขายเพ่ือนับเปนเงินกองทุนประเภทเงินกองทุนชั้นที่ 1 หรือเรียกวา “ตราสารดอยสิทธิเพ่ือนับเปน 

เงนิกองทุนประเภทที่ 2” สำหรับตราสารท่ีเสนอขายเพ่ือนับเปนเงนิกองทุนประเภทเงนิกองทุนชั้นที่ 2 แลวแตกรณี   

  (2)  ระบุขอความเพ่ิมเติมตอทายชื่อตราสารตาม (1) เพื่อแสดงถึงคุณสมบัติและเงื่อนไขของ 

ตราสารท่ีเสนอขายเพ่ือนับเปนเงนิกองทุนชั้นที่ 1 หรือเงินกองทุนชั้นที่ 2 แลวแตกรณ ี ท้ังนี้ หากตราสารดังกลาว 

มีกำหนดเวลาไถถอนใหระบุปที่ครบกำหนดไถถอนดวย ผูไดรับอนุญาตตองจัดใหเอกสารประกอบการเสนอขาย  

ระบุรายละเอียดการดอยสิทธิ เงื่อนไขการปลดหนี้ หรือเงื่อนไขเกี่ยวกับการแปลงสภาพไวใหชัดเจน   

  ขอ 7   ผูไดรับอนุญาตตองจัดใหมีขอกำหนดสิทธิที่มีรายการอยางนอยตามที่กำหนดไวในมาตรา 42  
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  ขอ 8   ใหผูไดรับอนุญาตมีหนังสือแจงใหผูถือตราสารทราบโดยไมชักชาเมื่อปรากฏขอเท็จจริง 

ที่เปนไปตามเงื่อนไขในการปลดหนี้ตามตราสารใหแกผูไดรับอนุญาต หรือเมื่อมีกรณีตองบังคับแปลงสภาพตราสาร

เปนหุนสามัญของผูไดรับอนุญาต โดยตองระบุรายละเอียดในการดำเนินการในเรื่องดังกลาวไวใหชัดเจนในหนังสือ 

ที่แจง 

ขอ 9   ผูไดรับอนุญาตตองจัดใหตราสารดอยสิทธิเพ่ือนับเปนเงินกองทุนมีการจัดอันดับ 

ความนาเชื่อถือครบถวนตามหลักเกณฑดังตอไปน้ี โดยสถาบันจัดอันดับความนาเชื่อถือที่ไดรับความเห็นชอบ 

จากสำนักงาน และจัดทำอยางตอเนื่องตลอดอายุของตราสารหนี้  ทั้งนี้ ในกรณีที่เปนตราสารดอยสิทธ ิ

เพื่อนับเปนเงินกองทุนชั้นที่ 1 จะตองไดรับ issuer rating อยูในระดับที่ลงทุนไดดวย (investment grade) 

 

ลักษณะของตราสารหนี ้

    การจัดอันดับความนาเช่ือถือ 

ตราสาร  

(issue rating) 

ผูค้ำประกัน  

(guarantor rating) 

ผูออก  

(issuer rating) 

(1)  ตราสารดอยสิทธิเพ่ือนับเปนเงนิกองทุนชั้นท่ี 1  -  

(2)  ตราสารดอยสิทธิเพ่ือนับเปนเงนิกองทุนชั้นท่ี 2  - - 

  ขอ 10   ผูไดรับอนุญาตตองจัดใหมีการเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับเงินกองทุนดังนี ้ไวบนเว็บไซตของ 

ผูไดรับอนุญาต โดยกรณีที่ผูไดรับอนุญาตเปนธนาคารพาณิชย ใหเปดเผยเปนรายเดือนภายในวันท่ี 25 ของเดือนถัดไป 

และในกรณีที่ผูไดรับอนุญาตเปนบริษัทประกันภัย ใหเปดเผยขอมูลของไตรมาส 1 ไตรมาส 2 และไตรมาส 3  

ภายใน 60 วนันับแตวันสิ้นไตรมาส และเปดเผยขอมูลรายป ภายใน 5 เดือนนับแตวันสิ้นปบัญชี 

  (1)  เงินกองทุนข้ันต่ำและเงนิกองทุนสวนเพ่ิม (minimum capital requirement and capital 

buffer) ตามอัตราที่ธนาคารแหงประเทศไทยกำหนดดังน้ี 

(ก)  อัตราสวนเงินกองทุนชั้นท่ี 1 ที่เปนสวนของเจาของ (common equity tier 1 ratio: 

CET1 ratio) 

(ข)  อัตราสวนเงนิกองทุนชั้นท่ี 1 (tier 1 ratio)  

(ค)  อัตราสวนเงนิกองทุนท้ังสิ้น (total capital ratio) หรอือัตราสวนความเพียงพอของ

เงินกองทุน (capital adequacy ratio : CAR) แลวแตกรณ ี 

  (2)  อัตราสวนของเงินกองทุนตาม (1) (ก) (ข) และ (ค) ที่ผูไดรับอนุญาตดำรงได   

ณ สิ้นวันทำการสุดทายของแตละเดือน หรือวันทำการสุดทายของแตละไตรมาส หรือวันสิ้นปบัญชี แลวแตกรณี 

  ขอ 11   กรณีทีต่ราสารดอยสิทธิเพ่ือนับเปนเงินกองทุนทีเ่สนอขายเปนหุนกูแปลงสภาพ  

ใหจัดใหมีขอตกลงเก่ียวกับคาเสยีหายหรือมาตรการเยียวยาอื่น ๆ ที่ผูถือตราสารจะไดรบั ในกรณีที่ผูออกตราสาร

ไมสามารถจัดใหมีหุนรองรับได 
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  ขอ 12   ในกรณีที่ตราสารดอยสิทธิเพื่อนับเปนเงินกองทุนที่ขออนุญาตเปนหุนกูแปลงสภาพ  

ใหนำหลักเกณฑการอนุญาตเพ่ิมเติมในสวนท่ี 2 หุนกูแปลงสภาพที่ออกใหม ในภาคผนวกนี้มาใชบังคับเทาท่ีไมขัด

หรือแยงกับหลักเกณฑในสวนนี้  

______________________ 

 

 


